
 

 

 للتدريب  إصرار وطموح سياسة الخصوصية في مركز 

للتدريب بتقديم كافة الخدمات التدريبية وفق    إصرار وطموحيتعهد ويلتزم مركز  

كما نولي الخصوصية الشخصية جل   العالي؛أعلى المعايير ذات الجودة واألداء  

االهتمام ونتعامل معها بحذر شديد وال نسمح بمشاركتها ألي جهة أو شخص مهما 

 كان اال بموجب أوامر من الجهات المختصة؛ 

  

 النطاق

للتدريب بالتساوي على جميع   إصرار وطموح تنطبق سياسة خصوصية مركز 

   :ة في موقع المركزالخدمات المقدم ستخدمون ي و يزوروناألفراد الذين 

www.iatc.sa 

 ما البيانات الشخصية التي نجمعها ولماذا نقوم بجمعها 

 تعليقات 

الخاص بالزائر وسلسلة  IP عندما يترك الزائرون تعليقاتهم على الموقع، نجمع البيانات الموضحة في نموذج التعليقات، وكذلك عنوان

 .الرسائل غير المرغوب فيهاوكالء متصفح المستخدم للمساعدة في اكتشاف 

لمعرفة ما  Gravatar إلى خدمة (hash وتسمى أيًضا) قد يتم توفير سلسلة مجهولة المصدر تم إنشاؤها من عنوان بريدك اإللكتروني

عد الموافقة على تعليقك، ستكون بمركز إصرار وطموح للتدريب  :متوفرة هنا Gravatar إذا كنت تستخدمها. سياسة خصوصية خدمة

 .صورة ملفك الشخصي مرئية للعامة في سياق تعليقك

 وسائط 

يمكن لزّوار الموقع  .(EXIF GPS) إذا قمت بتحميل الصور إلى موقع الويب، يجب تجنب تحميل الصور مع بيانات الموقع المضمنة

 .تنزيل واستخراج أي بيانات موقع من الصور على موقع الويب

 

 

 

 

 



 

 

 نماذج االتصال 

 االرتباط ملفات تعريف 

إذا تركت تعليقًا على موقعنا، فيمكنك تمكين حفظ اسمك وعنوان بريدك اإللكتروني وموقعك اإللكتروني في ملفات تعريف االرتباط. 

هذه هي لراحتك حتى ال تضطر إلى ملء التفاصيل الخاصة بك مرة أخرى عند ترك تعليق آخر. ستستمر ملفات تعريف االرتباط هذه 

 .لمدة عام واحد

ذا قمت بزيارة صفحة تسجيل الدخول الخاصة بنا، فسنهيئ ملف تعريف ارتباط مؤقت لتحديد ما إذا كان مستعرضك يقبل هذه الملفات. إ

 .ملف تعريف االرتباط هذا أي بيانات شخصية كما يتم التخلص منه عندما تقوم بإغالق متصفحك يال يحو

ة لتعريف االرتباط من أجل حفظ معلومات دخولك وخيارات شاشة العرض الخاصة  عندما تسّجل الدخول نقوم أيضاً بتهيئة ملفات عديد

بك. ملفات تعريف االرتباط لمعلومات الدخول تبقى ليومين، بينما تبقى ملفات تعريف ارتباط خيارات شاشة العرض لمدة سنة. سيستمر  

من الحساب، سيتم حذف ملفات تعريف ارتباط    تسجيل دخولك طيلة أسبوعين عندما تختار “تذكرني”، وإذا قمت بتسجيل خروجك

 .تسجيل الدخول

أي بيانات شخصية فكل ما  نال يتضمسيُحفظ ملف إضافي لتعريف االرتباط في مستعرضك إذا قمت بتحرير أو نشر مقال. وهذا الملف 

 .في األمر أنه يشير إلى معّرف المقالة التي حررتها. وستنتهي صالحيته بعد يوم واحد

 المضّمن من مواقع ويب أخرى المحتوى 

. الخ(. يتصّرف المحتوى  المقاالت.المقاالت على هذا الموقع قد تشمل محتوى مضّمناً )على سبيل المثال: كمقاطع الفيديو، الصور، 

ن من مواقع ويب أخرى بالطريقة نفسها تماماً كما لو أن الزائر زار الموقع اآلخر  .المضمَّ

تابعًا لجهة ثالثة خارجية،  –نات عنك، وتستخدم ملفات تعريف االرتباط، وتقوم بضمين تتبعًا إضافيًا قد تجمع مواقع الويب هذه بيا

وتراقب تفاعلك مع هذا المحتوى المضّمن، بما في ذلك تتبع تفاعلك مع المحتوى المضمن إذا كان لديك حساب وتم تسجيل دخولك إلى 

 .ذلك الموقع

 التحليالت 

 مع من نشارك بياناتك 

 .الخاص بك في رسالة البريد اإللكتروني إلعادة التعيين IP طلبت إعادة تعيين كلمة المرور، فسيتم تضمين عنوان إذا

 ماهي مدة احتفاظنا ببياناتك 

إذا تركت تعليقاً، فسيتم االحتفاظ بالتعليق والبيانات الوصفية الخاصة به إلى أجل غير مسمى. وهذا حتى يمكننا التعّرف على أي 

 .تعليقات متتابعة والموافقة عليها تلقائياً بدالً من االحتفاظ بها في قائمة انتظار المراجعة للموافقة عليها

 

 

 



 

 

بالنسبة للمستخدمين الذين قاموا بالتسجيل على موقعنا )إن وجد(، نقوم أيًضا بتخزين المعلومات الشخصية التي يقدمونها في ملف  

لجميع المستخدمين االطالع على معلوماتهم الشخصية أو تعديلها أو حذفها في أي وقت )باستثناء تعريف المستخدم الخاص بهم. يمكن 

 .أنه ال يمكنهم تغيير اسم المستخدم الخاص بهم(. يمكن لمسؤولي مواقع الويب أيًضا رؤية هذه المعلومات وتحريرها

 ماهي الحقوق العائدة لك على بياناتك 

الموقع، أو تركت تعليقات، يمكنك طلب الحصول على ملف يتم تصديره من البيانات الشخصية التي إذا كان لديك حساب على هذا 

نحتفظ بها عنك، بما في ذلك أي بيانات قدمتها لنا. يمكنك أيًضا طلب حذف أي بيانات شخصية نحتفظ بها عنك. هذا ال يشمل أي بيانات 

 .أو أمنية نحن ملزمون بالحفاظ عليها ألغراض إدارية أو قانونية

 إلى أين نرسل بياناتك 

 .اخري أطراف أليللتدريب ببياناتك وال نرسلها  إصرار وطموحنحتفظ بمركز 

 حقوقك وكيفية ممارستها 

 .تمنحك قوانين الخصوصية حقوقًا معينة فيما يتعلق بالبيانات التي نحتفظ بها عنك. وفيما يلي عرض موجز لهذه الحقوق

الحصول على نسخة من البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك. قد نفرض رسوًما معقولة  مع بعض االستثناءات، يحق لك •

مقابل النسخ اإلضافية من تلك البيانات بعد النسخة األولى، بناًء على التكاليف اإلدارية الخاصة بنا. عندما تكون البيانات هي  

كتروني مشترك، وتقديم نسخ منها إلى أشخاص آخرين إن أردت  البيانات التي قدمتها لنا، يحق لك تلقي نسختك منها بتنسيق إل

 .ذلك

 .يحق لك تصحيح البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك إذا كانت غير دقيقة في الواقع •

في بعض الظروف، يحق لك محو البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك )“حق النسيان”(. ال يتوفر هذا الحق بشكل عام   •

 .دينا سبب قانوني صالح لالحتفاظ بالبيانات )على سبيل المثال، إذا كنا ملزمين بالقيام بذلك بموجب القانون(حيث ال يزال ل

 .يحق لك أن تطلب منا التوقف عن استخدام بياناتك الشخصية ألغراض التسويق •

ل المثال، إذا كنا كما يحق لك في بعض الظروف طلب فرض قيود مؤقتة على كيفية معالجة بياناتك الشخصية، على سبي •

 .نعالجها على أساس مصلحتنا المشروعة، وأنت تطعن في تقييمنا بأن مصلحتنا ال تبطلها حقوقك وحرياتك األساسية

إذا كنا نعالج بياناتك الشخصية على أساس موافقتك، فيحق لك سحب تلك الموافقة في أي وقت، وفي هذه الحالة سنتوقف عن   •

إصرار اس قانوني آخر للمتابعة وفقًا له. وفي بعض الحاالت، ستكون الطريقة الوحيدة لمركز المعالجة ما لم يكن لدينا أس

تأكيدك قبل إنهاء حسابك من خالل عنوان إصرار وطموح لوقف هذه المعالجة هي إنهاء حساباتك. سيطلب مركز وطموح 

إصرار يوم حتى ينهي مركز  ٢١البريد اإللكتروني الذي تطلب من خالله سحب موافقتك. إذا لم تقدم تأكيدًا كتابيًا في غضون 

 .حسابك، فسيتم اعتبار طلبك لسحب موافقتك ُملغًىوطموح 

 .قبل ممارسة هذه الحقوقمن أجل حمايتك وحماية اآلخرين، قد نطلب منك إثبات هويتك  •

إذا لم تكن راضيًا عن كيفية تعاملنا مع بياناتك الشخصية، فيحق لك التواصل معنا لطلب حل أو تقديم شكوى إلى سلطة حماية   •

 .البيانات المحلية

 

 


